การประเมินสถานภาพของประชากรปลาหมูงวงในแมน้ําวาจังหวัดนาน
โดยใชเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ
วงศปฐม กมลรัตน๑ และ อภิรดี หันพงศกิตติกูล๒*
๑
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
๒
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืด
บทคัดยอ
การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอของปลาหมูงวง โดยวิเคราะห
พลาสมิดลูกผสมที่มีชิ้นสวนดีเอ็นเอปลาหมูงวงจํานวน 384 โคลน พบไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอเปน
องคประกอบจํานวน 27 ตําแหนง เปนแบบไดนิวคลีโอไทดที่มีจํานวนชุดซ้ําของดีเอ็นเออยูระหวาง 7-35
ชุด สามารถออกแบบไพรเมอรได 10 คู พบวาไพรเมอร 5 คู ( DTLBs7, DTLBs10, DTLBs20, DTLBs23
และDTLBs24) มีความหลากหลายของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ และนํามาใชในการศึกษาโครงสราง
ทางพันธุศาสตรประชากรและการประเมินสถานภาพของประชากรปลาหมูงวงในแมนาํ้ วา จังหวัดนาน
จํานวน 3 ประชากรไดแก ประชากรป 2545, 2550 และ 2551
ผลการศึกษาพบ ประชากรแตละปมี ความผันแปรทางพันธุกรรมคอนขางสูง จํานวนอัลลิลตอ
ตําแหนงมีคาอยูระหวาง 1 5-38 อัลลิล และจํานวนอัลลิลเฉลี่ยตอตําแหนงของประชากรปลาเทากับ 28
ประชากรปลาหมูงวงสวนใหญมีความถี่ยีโนไทพเบี่ยงเบนจากสมดุลฮารดี-ไวนเบิรก และพบคาสังเกต
เฮตเทอโรไซโกซิตีสวนใหญมีคาต่ํากวาคาคาดหมาย โดยมีคาระหวาง 0.
1026-0.9688 ขนาดของ
ประชากรสืบพันธุมีคาเทากับ 302.1, 198.5 และ 94.8 ตามลําดับ แนวโนมการลดลงของขนาดประชากร
สืบพันธุคิดเปน 68.62 เปอรเซ็นตภายในระยะเวลาเพียง 6 ป และขนาดประชากรสืบพันธุ ณ ป 2551 คิด
มีจํานวนประมาณ 95 ตัวเทานั้น การลดลงของประชากรสืบพันธุนาจะมีสาเหตุจาก การจับขึ้นมาใช
ประโยชนเกินกวากําลังผลิตของธรรมชาติ การปดกั้นลําน้ํา และ สภาพแวดลอม ที่เปลี่ยนแปลง จากผล
การศึกษาขางตน รวมถึงขอมูลพื้นที่การแพรกระจายซึ่งจํากัดอยูเฉพาะในแมน้ําวาเทานั้น ทําให ปลาหมู
งวงมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุไปจากธรรมชาติไดงาย ขอมูลเหลานี้สามารถใชสนับสนุนการจัด
สถานภาพปลาชนิดนี้ใหอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุของไทย
คําสําคัญ: ปลาหมูงวง ปลาบง ปลาหมูนาน แมน้ําวา ไมโครแซทเทลไลท เครื่องหมายดีเอ็นเอ ขนาด
ประชากร
*
ผูรับผิดชอบ: อาคารปรีดากรรณสูต ชั้น ๖ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. ๐ ๒๕๕๘ ๐๑๔๘ e-mail: kunpagne@hotmail.com

2

Evaluation of genetic status and population structure of Black Lined botia
(Yasuhikotakia nigrolineata Kottelat & Chu, 1987) in Wah river, Nan province
using microsatellite DNA marker
Wongpathom Kamonrat 1 and Apiradee Hanpongkittikul2*
1
Inland Fisheries Research and Development Bureau
2
Inland Fisheries Resources Research and Development Institute
Microsatellite loci were characterized in Black lined botia (Yasuhikotakia nigrolineata
Kottelat & Chu, 1987) random clones. Of 384 recombinant plasmids clones were sequenced and 27 of
which contained microsatellites. Most of microsatellite isolated in this study contained dinucleotide
core sequence with 7-35 times perfect repeats. Primer for DNA amplification using PCR were
designed and synthesized for 10 loci. Five loci (DTLBs7, DTLBs10, DTLBs20, DTLBs 23 and
DTLBs 24) were polymorphic loci and use to study genetic status and population structure on three
year populations of Black lined botia (2003, 2007 and 2008 populations) from Wah river, Nan
province.
The analyses indicated high levels of variability were observed at all loci with number of
alleles per locus ranging from 15-38 with the average of 28 alleles. The exact tests suggested that
most of genotype frequencies distorted from Hardy-Weinberg equilibrium. The observed
heterozygosities were ranged from 0.1026-0.9688 and lower than their equilibrium expectations.
Effective population sizes were 302.1, 198.5 and 94.8, respectively. The effective population sizes
declined at approximately 68.62% in 6 years. The reduction of population sizes might be due in part
to overfishing, blocking of the river and habitat changing. The results of this study together with the
only distribution of this species in Wah river, Nan province supported the threatened status of this
species as endangered categories of Thailand.
Key words: Botia nigrolineata, Wah river, microsatellites, DNA marker, effective population size
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คํานํา
ปลาหมูงวง หมูนาน
หรือปลาบง มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Yasuhikotakia
nigrolineata (Kottelat & Chu, 1987) ในประเทศไทยพบในลุมน้ําเจาพระยา เฉพาะบริเวณแมน้ําวา
จังหวัดนาน โดยสภาพแหลงน้ําที่พบเปนตนน้ําที่มีพื้นทองน้ําเปนแกงหิน กระแสน้ําไหลตลอดเวลา
และสามารถเก็บรวบรวมไดมากในระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน (กิตติพงษ 2545) มีลักษณะเดน คือมี
แถบสีดําพาดตามแนวยาวของลําตัว 2 แถบที่บริเวณดานหลังและดานขางของลําตัวตั้งแตจะงอยปากจรด
โคนครีบหาง ซึ่งทั้งสองแถบจะมีสวนยื่นตอกันเปนชวงๆ เกิดเปนชองวางลักษณะเปนดวงคลายลูกปด
เรียงตอกัน (ธีรพล , 2545) ปลาหมูงวงมีลักษณะคลายคลึงกับปลาหมูอารีย (Yasuhikotakia sidthimunki
(Klausewitz,
1959) ที่พบในลําน้ําแมกลอง (ภาพที่ 1) และ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดขึ้นบัญชีเปนชนิดสัตวน้ําที่อยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ อยางยิ่ง
(critically endangered) ตามเงื่อนไขของ IUCN Redlist of Threatened Species (2001 Categories &
Criteria version 3.1) (Vidthayanon, 2005) จึงทําให ปลาหมู งวงเปนที่นิยมในวงการปลาสวยงามและ ถูก
จับขึ้นมาขายเปนจํานวนมาก ประกอบกับ การแพรกระจายของปลาหมูงวงในประเทศไทยจํากัดอยู
เฉพาะในแมน้ําวาเทานั้น ทําใหปลาหมูงวงมีความเสี่ยงตอการสูญพันธุไปจากธรรมชาติไดงาย หากมี
การจับขึ้นมาใชประโยชนเกินกวากําลังผลิตของธรรมชาติ
การบริหารจัดการทรัพยากรปลาที่มีประสิทธิภาพจําเปนตองมีขอมูลของประชากรใน
ชวงเวลาหนึ่งๆ เพื่อติดตามดูการเปลี่ยนแปลง และติดตามแกไขใหทันเหตุการณในกรณีที่ประชากร
เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยลง เทคนิค พันธุศาสตรโมเลกุลและหลักวิชาการพันธุศาสตรประชากร จะ
ชวยใหสามารถวิเคราะห ถึงสถานภาพ และสภาวะของประชากร ไดเปนอยางดี และการศึกษาโดยใชไม
โครแซทเทลไลทดีเอ็นเอซึ่งเปนเทคนิคที่ มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห กลุม ประชากร สามารถบง
บอกถึงความหลากหลายทางพันธุกรรม ความผันแปรทางพันธุกรรม และสามารถประเมินสถานภาพ
ของประชากรปลาในธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอมูล เหลานี้สามรถใช ประกอบใน
การจัดการบริหารทรัพยากร ปลาหมูงวงในแมน้ําวา เพื่อใหมีการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
วัตถุประสงค
1. พัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอสําหรับปลาหมูงวง
2. ศึกษาโครงสรางทางพันธุศาสตรประชากรของปลาหมูงวงในแมน้ําวา จังหวัดนาน
3. ประเมินสถานภาพของประชากรปลาหมูงวงเพื่อใชเปนขอแนะนําในการบริหารจัดการประมง
ปลาหมูงวงในแมน้ําวา
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะเดนที่แตกตางกัน และการแพรกระจายในประเทศไทยของปลาหมูงวง (ก.
และข.) ซึ่งพบเฉพาะในแมน้ําวา จ.นาน และปลาหมูอารีย (ค. และง.) พบในลุมน้ําแมกลอง
ที่มา: ภาพ ก. และค. โดย ธีระพล เพชรพิพัฒน ภาพ ข. โดย Tejavej, A. และภาพ ง. โดย Gronhoj, K.
วิธีดําเนินการศึกษา
ก. การรวบรวมตัวอยาง รวบรวมตัวอยางปลา หมูงวงในพื้นที่แมน้ําวาและลําน้ําสาขาในจังหวัด
นาน (ภาพที่ 1) โดยใชสวิง อวนตาถี่ (ขนาดชองตา 1 ซม.) และซื้อจากผูรวบรวมปลาในพื้นที่ รวบรวม
ตัวอยาง 3 ครั้ง ในป 2545 ป 2550 และป 2551 รวมจํานวนตัวอยาง 1 35 ตัวอยาง เก็บรักษาตัวอยางสาร
พันธุกรรม โดยรวบรวมตัวอยางครีบ และเนื้อเยื่อ เก็บรักษาไวใน เอทานอล 99.85% (absolute
ethanol) โดยแบงแยกออกตามแหลงตัวอยาง และระยะเวลาที่เก็บ แลวเก็บรักษาไวในตูควบคุมอุณหภูมิ
ต่ํา จนกวาจะวิเคราะหตัวอยาง และบันทึกขอมูลของตัวอยางในระบบฐานขอมูล เพื่อควบคุมการเก็บฝาก
และสืบคนของธนาคารเชื้อพันธุสัตวน้ํา กรมประมง
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ภาพที่ 2 แผนที่ลําน้ําวา และสถานที่เก็บรวบรวมตัวอยางปลาหมูงวง
ข. การวิเคราะหตัวอยาง
1. การพัฒนาพีซีอารไพรเมอร
การพัฒนาไพรเมอรสําหรับการศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอ
ของปลาหมูงวงดําเนินการตามวิธีเอ็นริชเมนท ( Microsatellite-enriched libraries) ของ Billotte et al.
(1999) ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ คือ
1.1 การสกัดดีเอ็นเอ (Genomic DNA extraction)
ทําการตัดแบงสวนของเนื้อเยื่อปลาหมูงวงจากตัวอยาง 1 ตัว ตามปริมาณที่ตองการ
(ประมาณ 50 mg) บดเนือ้ เยือ่ ใหละเอียด นําไปใสใน 10 ml extraction buffer (100 mM Tris-Cl, pH 8;
250 mM NaCl; 1 % SDS และ 100 µg/ml Proteinase K บมไวที่อุณหภูมิ 55 °C เปนเวลา 2 ชั่วโมง เติม
buffered phenol/ chloroform/ isoamyl alcohol (25:24:1) 10 ml แลวคอยๆเขยาใหเขากันเบาๆเปนเวลา
ประมาณ 10 นาที หลังจากนั้นนําไปหมุนเหวี่ยงที่ความเร็ว 14,000 rpm เปนเวลา 10 นาที ดูดสวนใส
ดานบนใสหลอดใหม เติม chloroform/ isoamyl alcohol (24:1) 10 ml เขยาเบาๆใหเขากันประมาณ 20
นาที แลวนําไปหมุนเหวีย่ งทีค่ วามเร็ว 14,000 rpm เปนเวลา 10 นาที หลังจากนัน้ ก็ดดู สวนใสดานบนใส
หลอดใหม ตกตะกอนดีเอ็นเอดวย 95 % ethanol ที่เย็นจัด 20 ml โดยผสมกับสวนใสที่ได หลังจากนั้นก็
ทิ้งสวนใสไปเหลือแตกอนดีเอ็นเอ (ถาไมเห็นกอนดีเอ็นเอ ใหนําหลอดดังกลาวนี้ไปแชเย็นที่อุณหภูมิ
ประมาณ -40°C ประมาณ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็หมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 14,000 rpm เปนเวลา 20
นาที) ลางตะกอนดีเอ็นเอ 2 ครั้งดวย 70 % ethanol 500 ml ตั้งไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 10 นาที นําไป
หมุนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 14,000 rpm เปนเวลา 5 นาที เทสวนใสดานบนทิง้ และปลอยใหตะกอนดีเอ็น
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เอแหงเอง จากนัน้ ละลายดีเอ็นเอดวย double distilled water 50 µl และนําไปไวที่อุณหภูมิ 50-60 °C จน
ดีเอ็นเอละลายหมด
1.2 การตัดดีเอ็นเอ (DNA fragment preparation and Adaptor ligated)
นําดีเอ็นเอที่สกัดแลวประมาณ 500 ng ยอยดวยเอนไซมตัดจําเพาะ Tru 91 หรือ MseI
และทําปฏิกิริยาการตอปลายดีเอ็นเอดวย MseI-Adaptor โดยเอนไซม T4 ligase ที่อุณหภูมิ 37 °C เปน
เวลา 7-8 ชั่วโมง เมื่อเสร็จแลวนําดีเอ็นเอมาเจือจางโดยน้ํากลั่นบริสุทธิ์ (ultrapure water) ประมาณ 10-20
เทา จากนั้นนํามาทําการเพิ่มปริมาณชิ้นดีเอ็นเอดวยปฏิกิริยาพีซีอารโดยชิ้นดีเอ็นเอเริ่มตนสามารถเกาะ
กับ adaptor ที่ตอกับชิ้นดีเอ็นเอ และจําทําการเพิ่มเบสที่ใชในการคัดเลือกเขาไปดาน 3’-end อีก 1 เบส
1.3 การเอ็นริชเมนท (Enrichment)
นํา biotinylated oligo SSR probes จํานวน 6 ชนิด
คือ ( AG)10, (TG)10,
(TAC)10,(CAA)10,(CAG)10 และ ( GAT)10 มาเชื่อมตอที่ปลาย 5 ’ ของ สายดีเอ็นเอทีเ่ ตรียมไวแตละเสน
โดยกอนทําปฏิกิริยาเชื่อมตอ จะตองนําแตละ biotinylated oligo SSR ใสรวมกับ streptavidin Magnetic
Sphere Paramagetic Particles (SA-PMPs) จํานวน 1 ml ซึ่ง streptavidin จะเขาเกาะกับ biotin โดยมี
ปลายขางหนึ่งติดกับ magnetic particle มีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก ตั้งไวที่อุณหภูมิหอง 2 ชั่วโมง ลางดวย
5X SSC 2 ครั้งโดยใช Magnetic Sphere Magnenic Separation Stands (MS-MSS) ซึ่งเปนแทงแมเหล็ก
ในการยึดเหนีย่ ว biotinylated oligo SSR ที่เกาะอยูกับ stripavidin เสร็จแลวลาง biotinylated oligo SSR
สวนเกินทิ้งไปกอน จึงนําสวนที่ตองการไป hybridize กับสายดีเอ็นเอตอไป โดยปริมาณของ
probe/DNA fragments ที่ใชคือ 10 pmol/1.0 pmol. ในขัน้ ตอนการผสมตองเพิ่มอุณหภูมิ 95 °C เปนเวลา
10 นาที แลวรีบวางบนน้ําแข็งทันที แลงจึงคอยผสมกันโดยปรับสภาพของปฏิกิริยาใหมีความเขมขน
ของ SSC ที่ 6 X อุณหภูมิที่ใชขึ้นอยูกับ melting temperature ของ probe โดย ( AG)10 และ (TG)10 ใช
อุณหภูมิ 55 °C สําหรับ (TAC)10, (CAA)10, (CAG)10 และ ( GAT)10 ใชอุณหภูมิ 65 °C โดยใหปฏิกิริยา
เกิดขึ้นประมาณ 10-12 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ทําการคัดเลือกเฉพาะดีเอ็นเอที่เกาะอยูกับ
strepavidinbiotinylated oligo SSR complex โดยใช MS-MSS ดึงใหดเี อ็นเอทีต่ อ งการมาติดขางหลอดแลวแยกสวน
ที่เปนของเหลวทิ้งไป หลังจากนั้นลางดวย low stringency solution ตามดวย high stringency solution
เพื่อกําจัดดีเอ็นเอสวนที่ไมตองการบางสวนที่ติดมาทิ้งและทําใหดีเอ็นเอสะอาด จากนั้นทําการแยกดีเอ็น
เอที่ตองการออกมาจาก strepavidin-biotinylated oligo SSR complex โดยใส 0.15 N NaOH ตั้งวางไวที่
อุณหภูมิหองประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นก็ใช MS-MSS ดึง strepavidin-biotinylated oligo SSR
complex มาอยูขางหลอดแลวดึงของเหลวทั้งหมดมาใสหลอดใหมเพื่อทําใหเปนกลางโดยเติม 1 N acetic
acid และ TE buffer ลงไป หลังจากนั้นลางดีเอ็นเอที่ไดใหสะอาดโดยใช High Pure PCR isolation kit
(Boehringer)
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1.4 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอ (DNA Ampification)
ดีเอ็นเอที่ไดจากขั้นตอน enrichment เปนดีเอ็นเอเสนเดี่ยวซึ่งไมสามารถนําไปเชื่อมตอ
กับพลาสมิดไดจึงตองนําไปผานขั้นตอนพีซีอารดว ยไพรเมอร MseI (5’GAT GAG TCC TGA GTA
ANNN3’) (เพิ่ม PCR condition)ใหเปนดีเอ็นเอสายคู แลวจึงนําไปตกตะกอนดวย 1/10 V. NaOAc pH
5.2 และ 2 V. 95% EtOH และทิ้งไวที่อุณหภูมิ -80 °C ประมาณ 1 ชั่วโมง แลวปนเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ
14,000 rpm เปนเวลา 20 นาที หลังจากนัน้ ลางตะกอนดีเอ็นเอดวย 70% EtOH 2 ครั้ง และทําใหตะกอนดี
เอ็นเอแหงโดยผึ่งไวที่อุณภูมิหองแลวเติมน้ําเพื่อละลายและนําไปวัดปริมาณดวย spectrophotometer
1.5 การสรางหองสมุดดีเอ็นเอ (Library construction)
นําดีเอ็นเอที่ไดเชื่อมตอกับ เวคเตอร pGEM-T Easy (Promega) ซึ่งมีขนาดประมาณ 3 kb
ความเขมขน 50 ng/µl ในอัตราสวน ดีเอ็นเอ : เวคเตอร คือ 3:1 โดยในปฏิกิริยา ทั้งหมด 10 µl
ประกอบดวยเวคเตอร pGEM-T Easy 25 ng, 2X Rapid Ligation buffer 5 µl, เอ็มไซม T4 ligase 3 weiss
unit และดีเอ็นเอตามปริมาณที่คํานวณไดจากสูตร แลวนํา ไปบม ไวที่อุณหภูมิ 4 °C เปนเวลา 1 คืน
หลังจากนัน้ ก็ ทําการ transformation ดวยวิธี electroporation โดยใช E. coli strain DH10B เปน host แลว
นําไปเลี้ยงบนอาหารแข็งที่เปน selective madia (ampicillin 100 µg/ml, IPTG 100 µM และ x-gal 40
µg/ml) ที่อุณหภูมิ 37 °C เปนเวลา 1 คืน โคโลนีสีขาวแสดงวามีสายดีเอ็นเอแทรกอยู จึง นําไปตรวจสอบ
ขนาดดีเอ็นเอโดย ในปฏิกิริยาพีซีอาร ใช primer M 13 โดยตั้งโปรแกรมควบคุมอุณหภูมิดังนี้คือ 94 °C 3
นาที 1 รอบ, 94°C 30 วินาที, 55°C 30 วินาที, 72°C 1 นาที จํานวน 35 รอบ และ 72°C 5 นาที 1 รอบ แลว
นําไปทํา electrophoresis เปรียบเทียบกับ control ซึ่งเปน Blue colony และ molecular weight marker
หลังจากนั้นก็เลือกเฉพาะโคโลนีสีขาวที่มี ดีเอ็นเอขนาดมากกวา 500 bp ขึ้นไป เพื่อไป ทําการคัดเลือก
โคโลนีที่มีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอตอไป
1.6 การคัดเลือกโคโลนีที่ตองการใชโดยวิธี Colony hybridization
โพรบ DIG-labeled oligo SSR ที่ใชประกอบดวย ( AG)10, (TG)10, (TAC)10, (TAT)10,
(CAA), (CAG)10, (GAT)10 และ (CCA)10 นําไปผสมกับดีเอ็นเอของแตละโคโลนีซึ่งผานการ lysis และ
denature ใหอยูบนแผน membrane filter ใน hybridization solution โดยใชอุณหภูมิ 55°C เปนเวลา 1016 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ตรวจสอบผลโดยวิธี chemiluminescense detection (Boehringer) เพือ่ คัดเลือก
โคโลนีที่ตองการ
1.7 การหาลําดับเบส (Sequencing)
ทําการเลี้ยงโคโลนีที่ตองการในอาหารเหลวที่มียาปฏิชวี นะ amplicilin (100 µg/ml) 1
ml ที่อุณหภูมิที่ 37 °C ประมาณ 3-5 ชั่วโมง แล วนํา cell culture ที่ไดไปทําพีซีอารในปริมาณ 20 µl
ประกอบดวย 0.25 µM ของ M13 primer (Forward และ REverse), 100 µM dNTPs, PCR buffer (100
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mM Tris-HCL (pH 9.0), 500mM KCL, 1.5 mM MgCl2) และ 1 u Taq DNA polymerase และทํา
ปฏิกิริยาดวยเครื่อง GeneAmpR PCR System 9700 (Applied Biosystems) โดยตั้งโปรแกรมควบคุม
อุณหภูมิดังนี้คือ 94°C 3 นาที 1 รอบ, 94°C 30 วินาที, 55°C 30 วินาที, 72°C 1 นาที จํานวน 35 รอบ และ
72°C 5 นาที 1 รอบ หลังจากสิ้นสุดปฏิกิริยาแลวนํา
ผลที่ไดไปวิเคราะหหาลําดับเบสดีเอ็นเอโดยใช
เทคนิค dye terminator cycle sequencing (Lee et al, 1997) และวิเคราะหผลดวย ABI PRISM 377 DNA
sequencer (PE biosystem)
1.8 การออกแบบไพรเมอร (Primer design)
ทําการเลือกสายดีเอ็นเอที่มีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอแตลําตําแหนงจะตองมี
จํานวนของชุดเบสซ้ํามากกวาหรือเทากับ 6 , 4 และ 3 สําหรับได- , ไตร- และเตตระนิวคลีโอไทด
ตามลําดับ ( Stalling et al., 1991) มาออกแบบไพรเมอรโดยใชโปรแกรมผานทาง http://wwwgenome.wi.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3.cgi โดยกําหนดใหสวนที่เปนไพรเมอรอยูหางจากสวนที่
เปน SSR ประมาณ 30-50 เบส หรือในดีเอ็นเอบางสายสั้นกวาแตตองไมสั้นกวาความยาวของไพรเมอร
และในบริเวณนั้นไมพบเบสที่เรียงตัวซ้ําเกิน 3 ตัวโดยเฉพาะเบส
A และ T ตองมีคา melting
temperature อยูระหวาง 55-65 °C ไพรเมอรที่ไดจากการออกแบบขั้นตนควรมีคุณสมบัติ คือ มีปริมาณ
GC content ในคูไพรเมอรไมนอยกวา 50% หากเปนไปไดควรมีเบส C หรือ G ที่ปลาย 3’-OH ของคูไพร
เมอร ไพรเมอรที่ไดจะตองมีลําดับเบสที่ไมเขาคูกับไพรเมอรดวยกันเอง และมีความยาวประมาณ 18-28
bp (Innis and Gelfand, 1990)
1.9 การหาความเหมาะสมสําหรับปฏิกิริยาพีซีอาร (PCR optimization)
นําไพรเมอรที่ออกแบบไดมาทดสอบดวยพลาสมิดดีเอ็นเอและดีเอ็นเอปลาหมูงวงทีไ่ ด
ใชในขั้นแรก โดยในปฏิกิริยาพีซีอาร (5 µl) ประกอบดวย ดีเอ็นเอเริ่มตน 20 ng, ไพรเมอร (Forward and
Reverse) สายละ 0.25 pmol, 100 mM Tris-HCl (pH 9.0), 500 mM KCl, 1.5 mM MgCl2, 100 µM
dNTPs และเอ็นไซม Taq DNA polymerase 0.2 unit หลังจากนั้นนําไปใสในเครื่องพีซีอารโดยกําหนด
โปรแกรมดังนี้ 94 °C 3 นาที แลวตามดวย 35 รอบของ 94 °C 30 วินาที, อุณหภูมิในการ annealing (TA)
30 วินาที และ 72 °C 1 นาที เมื่อเสร็จสิ้นปฏิกิริยา เติม loading dye (99% formamide, 10mM NaOH,
0.1% bormophenol blue, 0.1% Xylene cyanol FF) ปริมาตร 5 μl นําไปแยกขนาดดีเอ็นเอดวยเทคนิค
อิเล็คโตรโฟรเรซีสบนอะคริลาไมดเจล ( acrylamide gel) ในบัฟเฟอร TBE โดยใช sequenceing gel
apparatus (Biorad, USA) ขนาด 30 x40 เซนติเมตร ที่ระดับกระแสไฟฟา 50 วัตต เปนเวลาประมาณ 2
ชั่วโมง และอานขนาดโดยเปรียบเทียบกับเครื่องหมายดีเอ็นเอมาตรฐาน (10bp DNA ladder; Invitrogen)
หลังจากยอมเจลดวยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต (Cyber Gold®) และอานผานเครื่องอานเจล
(FluorChem 8000, Alpha Innotech Corp.)โดยในการทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในปฏิกิริยาพีซีอาร
ของแตละไพรเมอร จะทําการทดสอบอุณหภูมิในการ annealing เปนอันดับแรก หากผลผลิตพีซีอารที่ได
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ไมชัดเจนจะทําการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในขั้นตอนนี้ ถายังไมพบสภาวะที่เหมาะสมอีกจะทําการ
ปรับเปลี่ยนปริมาณของ MgCl2 และดีเอ็นเอตนแบบ ตามลําดับ และทําการคัดเลือกไพรเมอรที่เหมาะสม
หากผลผลิตพีซีอารแสดงลักษณะเปนโพลีมอรฟค (polymorphism)
2. การศึกษาความหลากหลายของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอในปลาหมูงวง
ดําเนินการสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยางครีบและเนื้อเยื่อของปลาหมูงวงจากแมน้ํานานและลําน้ํา
สาขาในจังหวัดนาน โดยดัดแปลงจากวิธกี าร “A Single Tube Rapid Extraction of DNA from Fish
Blood” (Sambrook and Russell, 2001) วัดปริมาณและคุณภาพดีเอ็นเอที่สกัดไดดวยสเปคโตรโฟ โต
มิเตอรและเจือจางใหไดความเขมขน 20 ng/µL กอนนําไปวิเคราะหความผันแปรของไมโครแซทเทล
ไลทดีเอ็นเอที่ตําแหนงตางๆ โดยวิธีการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอแบบโพลีเมอเรส
(Polymerase Chain
Reaction, PCR) โดยใชสภาวะที่เหมาะสมของปฏิกิริยาพีซีอารของแตละไพรเมอรตามตารางที่ 2 แยก
ขนาดดีเอ็นเอดวยเทคนิคอิเล็คโตรโฟรเรซีสบนอะคริลาไมดเจล 8 เปอรเซ็นต (acrylamide gel) ใน
บัฟเฟอร TBE โดยใช sequenceing gel apparatus (Biorad, USA) ขนาด 30 x40 เซนติเมตร ที่ระดับ
กระแสไฟฟา 50 วัตต เปนเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง และอานขนาดโดยเปรียบเทียบกับเครื่องหมายดีเอ็น
เอมาตรฐาน (10bp DNA ladder; Invitrogen) หลังจากยอมเจลดวยสารเรืองแสงฟลูออเรสเซนต (Cyber
Gold®) และอานผานเครื่องอานเจล (FluorChem 8000, Alpha Innotech Corp.)
3. การวิเคราะหขอมูล
นําขอมูลความผันแปรของไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอมา
ศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรม โครงสรางพันธุศาสตรประชากร และวิเคราะหขนาดประชากรสืบพันธุ (effective population
size) ตลอดจนความผันแปรของประชากร ตามวิธีการทางพันธุศาสตรประชากร เพื่อประเมินสถานภาพ
ของปลาหมูงวงในแมน้ําวา จังหวัดนาน และประเมินคาทางพันธุศาสตรประชากร ไดแก คาความถี่อัล
ลิล จํานวนอัลลิลตอตําแหนง คา allelic richness และคาเฮทเทอโรไซโกซิต้ี (heterozygosity) ดวย
โปรแกรม FSTAT (Goudet, 2001) พรอมทั้งทดสอบมีความเบี่ยงเบนจากสมดุล ฮารดี-ไวนเบิรก
(Hardy-Weinberg Equilibrium) และความแตกตางระหวางประชากร (populations differentiations) โดย
การประมาณคา exact p-value ดวยวิธี Markov chain ตามวิธีการของ Guo and Thompson (1992) ใน
โปรแกรม GENEPOP Version 3.3 (Raymond and Rousset, 1995) และปรับระดับ ความนาจะเปน (pvalue) สําหรับการใชขอมูลชุดเดิมวิเคราะหซ้ําหลายครั้ง (multiple test) ดวยวิธี Bonferroni correction
(Hochberg, 1998; Rice, 1989) ทดสอบการแบงออกเปนประชากรยอย จากคาสัมประสิทธิ์เอฟ (Fcoefficient) (Wright, 1978) โดยการประมาณคา ตาม Weir and Cockerham (1984) ดวยโปรแกรม
FSTAT (Goudet, 2001) และประมาณขนาดประชากรสืบพันธุ (effective population size, Ne) โดยวิธี
linkage/gametic disequilibrium (Hill, 1981) โดยใชโปรแกรม NeEstimator (Peel et al., 2004).
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ผลและวิจารณผลการศึกษา
1. การพัฒนาไมโครแซทเทลไลทไพรเมอรสาํ หรับปลาหมูงวง
ผลการออกแบบไพรเมอรของปลาหมูงวงในขั้นตอนการหาลําดับนิวคลีโอไทด ได พลาสมิด
ลูกผสมที่มีชิ้นสวนดีเอ็นเอของปลาหมูงวงจํานวน 384 โคลน และพบโคลนที่มีไมโครแซทเทลไลทดี
เอ็นเอเปนองคประกอบจํานวน 27 ตําแหนงซึ่งทั้งหมดเปนแบบไดนิวคลีโอไทด โดยมีจํานวนชุดซ้ําของ
ดีเอ็นเออยูร ะหวาง 7-35 ชุด และจากจํานวน 27 โคลนนี้สามารถนํามาออกแบบไพรเมอรได 10 คู ซึ่งเมื่อ
นําไปตรวจสอบความหลากหลายของไมโครแซทเทลไลทในปลาหมูงวงจากธรรมชาติ พบวาไพรเมอร
5 คู ( DTLBs7, DTLBs10, DTLBs20, DTLBs 23 และ DTLBs 24) แสดงผลที่เปนโพลีมอรฟค
(polymorphic) ที่สามารถนําไปใชในการประเมินสถานภาพของประชากรปลาหมูงวงได (ภาพที่ 3)
ระดับความสําเร็จในการพัฒนาไพรเมอรโดยวิธีการขางตนเทากับ 48.2 % (ตารางที่ 1) ซึ่งมีคา
ใกลเคียงกับเปอรเซ็นตความสําเร็จที่รายงานโดย Na-nakorn et al. (1999) และมีคาสูงกวาวิธีการสราง
หองสมุดจีโนมแบบดั้งเดิมซึ่งจะได positive clones ที่มีไมโครแซทเทลไลทดีเอ็นเอเพียง 0.5-10
เปอรเซ็นตเทานั้น (Billotte et a.l, 1999) สําหรับคูไพรเมอรที่สามารถเพิ่มผลผลิตพีซีอารได แตไม
ชัดเจน หรือเกิดแถบดีเอ็นเอที่ไมจําเพาะนั้น ไดทําการปรับเพิ่มหรือลดอุณหภูมิในการ
annealing
ปริมาณ MgCl2 และ/หรือปริมาณดีเอ็นเอตนแบบจนไดผลผลิตพีซีอารที่ชัดเจนขึ้น ในรายงานนีไ้ ดทาํ
การทดสอบไพรเมอรจํานวน 5 ไพรเมอรกับตัวอยางประชากรปลาหมูงวงในแมน้ําวา จังหวัดนาน ซึ่ง
ลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร ขนาดของผลผลิตพีซีอาร จํานวนอัลลิลเฉลี่ยตอตําแหนง ลําดับเบส
แกน อุณหภูมิในการ annealing และสวนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร แสดงในตารางที่ 2

DTLBs7
DTLBs10
DTLBs20
DTLBs23
DTLBs24
ภาพที่ 3 รูปแบบของอัลลิลในไมโครแซทเทลไลท 5 ตําแหนงที่แสดงผลเปนแบบโพลีมอรฟค จากการ
วิเคราะหตัวอยางปลาหมูงวงธรรมชาติจากแมน้ําวา จังหวัดนาน
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของการพัฒนา Microsatellite marker ดวยวิธี Enrichment
Total Clone
384

Positive clones
(Colony hybridization)
103

Positive
26.8
(103/384)

% Clones
Microsatellite DNA
54.4
(56/103)

Primer
48.2
(27/56)
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ตารางที่ 2 ลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร ขนาดของผลผลิตพีซีอาร จํานวนอัลลิลเฉลี่ยตอตําแหนง
ลําดับเบสแกน อุณหภูมิในการ annealing และสวนประกอบในปฏิกิริยาพีซีอาร
Primer
name
DTLBs 7

ลําดับนิวคลีโอไทดของคูไพรเมอร
(5’-3’)
F: TTGCAGATTGTAGTGTCCGATTG

ขนาดของ
ผลผลิต พีซี
อาร (bp)

Mean
number of
allele per
locus

ลําดับเบส
แกน
(Core
sequence)

160-220 bp

16.67

80-116 bp

PCR Conditions
Number
of Cycle
(cycles)
40

Mg
Conc
(mM)
2.5

dNTPs
(µM)

(CA)12

Annealing
Temperature
(°C)
65

14.00

(GT)13

65

35

1.5

100

164-214 bp

17.67

(AC)27

65

35

1.5

100

232-330 bp

21.33

(CA)9

60

35

1.5

100

224-324 bp

26.67

(GA)10

60

35

1.5

100

100

R: CACTTTGATGAAGAGACCGTTTCAG

DTLBs 10

F: AGGGTGTTATTCTGCAACACTGC
R: TTGAACTGAATTTGAATTGATCTGC

DTLBs 20

F: GTGACACTTCATACACCCCATGC
R: CAGTCTTTTGTGTTTGTGTCTGCTG

DTLBs 23

F: TATTGGGATGAAAGCCTGTTGTG
R: CTCCAGCTGCCACTATCAGAATC

DTLBs 24

F: AACGATCATGCCAATAAAGTTCC
R: CGCGTGTGTTCTGTTTTACTCG

2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาหมูงวงในแมน้ําวา จังหวัดนาน
ผลการวิเคราะหความผันแปรไมโครแซทเทลไลทจํานวน 5 ไพรเมอร คือ DTLBs7, DTLBs10,
DTLBs20, DTLBs23 และ DTLBs24 กับตัวอยางประชากรปลาหมูงวงที่รวบรวมจากแมน้ําวา จังหวัด
นานระหวางป 2545-2551 พบวา ประชากรปลาหมูงวงในแตละป มีความผันแปรทางพันธุกรรมคอนขาง
สูง โดยจํานวนอัลลิลตอตําแหนงในแตละประชากร มีคาอยูระหวาง 17.4 ถึง 19.2 อัลลิล คา allelic
richness ของประชากรมีคาระหวาง 15.64 ถึง 16.79 โดยความถีอ่ ลั ลิลในแตละตําแหนงและแตละ
ประชากรปลาหมูงวงแสดงไวในภาพที่ 4
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
ภาพที่ 4 แสดงความถี่อัลลิลของไมโครแซทเทลไลทตาํ แหนง Bs 7(a), Bs 10(b), Bs 20(c), Bs 23(d)
และ Bs 24(e) ในประชากรปลาหมูงวง
คาสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตี ของประชากรปลาหมูงวงมีคา อยูระหวาง 0.55-0.61 และเมื่อ
ทดสอบสมดุลฮารดี -ไวนเบิรกและปรับคาระดับนัยสําคัญการทดสอบดวย Bonferroni correction พบวา
ทุกประชากร มีการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮารดี-ไวนเบิรกในลักษณะที่มีคาเฮทเทอโรไซโกซีตีต่ํากวาที่
คาดหมาย (ตารางที่ 3 และ 4) ประชากรป2551 มีความถี่ยีโนไทพอยูในสมดุลฮารดี -ไวนเบิรก เพียง 2
ตําแหนงคือ BS20 และ BS23 และประชากรป 2550 มีความถี่ยีโนไทพอยูในสมดุลฮารดี-ไวนเบิรก 1
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ตําแหนงคือ BS23 ในขณะที่ไมโครแซทเทลไลทในตําแหนงที่เหลือมีจีโนไทปที่เปนโฮโมไซโกตมาก
กวาที่คาดหมาย สอดคลองกับคา Fis ซึ่งมีคาเปนบวกทุกประชากร โดยทั่วไปลักษณะเชนนี้ในธรรมชาติ
อาจเกิดในประชากรที่มีขนาดเล็ก (Na-Nakorn et al., 2004) หรือเปนประชากรผสมของประชากรยอยที่
เรียกวา Wahlund effect (Hedrick, 1983)
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนตัวอยางเฉลี่ยในแตละประชากร จํานวนอัลลิลตอตําแหนง คาเฉลี่ยจํานวนอัลลิล
ตอตําแหนงคา Allelic Richness คาเฉลี่ยคาสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตี และ คาคาดหมาย คา Fis
และจํานวนประชากรสืบพันธุ (Ne) ของปลาหมูงวง 3 ประชากรจากแมน้ําวา จังหวัดนาน
Population
2545
2550
2551

N alleles per locus Allelic Richness
56
19.2
16.79
36
17.4
16.00
43
17.6
15.64

He
0.92
0.90
0.90

Ho
0.55
0.61
0.57

Fis
0.409
0.332
0.375

Ne
302.1
198.5
94.8

Approx. 95% CI.
107.5 to infinity
91.2 to infinity
55.7 to 207.5

ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบสมดุลฮารดี-ไวนเบิรกในประชากรปลาหมูงวง 3 ประชากร
(Dememorization: 1000, Iterations per batch: 1000) ผลการทดสอบที่แสดงความแตกตาง
ทางสถิติระบุดวยเครื่องหมายดอกจันหลังจากการปรับคาระดับนัยสําคัญการทดสอบดวยวิธี
Bonferroni correction
Population
BS7
BS10
BS20
BS23
BS24
2545
<0.0001* <0.0001* 0.0002* <0.0001* <0.0001*
2550
<0.0001* <0.0001* <0.0001* 0.2189 <0.0001*
2551
<0.0001* <0.0001* 0.3373
0.0197 <0.0001*

3. โครงสรางทางพันธุศาสตรประชากรของปลาหมูงวงในแมน้ําวา จังหวัดนาน
ผลการทดสอบความแตกตางทางพันธุกรรม (genotypic differentiation test) พบวา คูประชากร
แตละปมีความแตกตางในความถี่ยีนที่ไมโครแซทเทลไลท 4 ตําแหนงจากการทดสอบ 5 ตําแหนง
คอนขางสูง (ตารางที่ 5) อยางไรก็ตาม คาสัมประสิทธิ์เอฟ (F-coefficient) (Wright, 1978) ของตัวอยาง
ปลาหมูงวงในปที่ศึกษาพบวา คาความผันแปรทางพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทระหวางปที่ศึกษา ( Fit)
มีคาเทากับ 0.3924 (95% CI: 0.2230-0.5930) ซึ่งความผันแปรสวนใหญประมาณ 95% เกิดจากความ
แตกตางภายในแตละปที่ศึกษา ( Fis= 0.3772; 95% CI: 0.2010-0.5810) ในขณะที่ความผันแปรระหวางป
ที่ศึกษามีคานอยมากประมาณ 5% ของความผันแปรทั้งหมด ( Fst= 0.0242; 95% CI: 0.0110-0.0420)
แสดงถึง ตัวอยางปลาในแตละปที่ศึกษานาจะมีความสัมพันธกันทางเครือญาติมากกวาจะเปนคนละกลุม
ประชากร
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ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางประชากรปลาหมูงวง 3 ประชากร
(Dememorization: 1000, Iterations per batch: 1000) ผลการทดสอบที่แสดงความแตกตาง
ทางสถิติระบุดวยเครื่องหมายดอกจันหลังจากการปรับคาระดับนัยสําคัญการทดสอบดวยวิธี
Bonferroni correction
Populations
2545 & 2550
2545 & 2551
2550 & 2551

BS7
BS10
<0.0001* <0.0001*
<0.0001* 0.0263
0.0031* 0.0002*

BS20
0.8429
0.0003*
0.0003*

BS23
<0.0001*
<0.0001*
<0.0001*

BS24
0.0087
0.0045*
0.0512

4. ขนาดประชากรสืบพันธุ
ขนาดของประชากรสืบพันธุในป 2545, 2550 และ 2551 ประมาณคา เฉลี่ยไดเทากับ 302.1,
198.5 และ 94.8 ตามลําดับ นั่นหมายถึง ประชากรที่มีศักยภาพทางพันธุกรรม หรือ ประชากรที่สามารถ
สืบพันธุและถายทอดพันธุกรรมไปยังรุนลูก ณ ป 2551 มีจํานวนประมาณ 95 ตัวเทานั้น (ตารางที่ 3)
แสดงถึงแนวโนมทีล่ ดลงอยางรวดเร็วคือลดลงประมาณ 3.18 เทาหรือคิดเปน 68.62 เปอรเซ็นตภายใน
ระยะเวลาเพียง 6 ป FAO (1981) Franklin (1980) Nelson and Soule (1987) และ Frankham et. al. (2004)
แนะนําวาในประชากรธรรมชาติหากตองการคงศักยภาพในเชิงวิวัฒนาการนั้น ขนาดประชากรสืบพันธุ
ควรมีขนาดเทากับ 500-5,000 เพื่อการปรับตัวและการพัฒนาในระยะยาว ซึ่งในกลุมประชากรที่ไมไดมี
การจัดการนั้น ขนาดประชากรที่มีศักยภาพทางพันธุกรรมมักจะมีจํานวนนอยกวาจํานวนประชากรที่พบ
เห็นมาก ซึ่งบอยครั้งจะมีจํานวนเพียง 1 ใน 10 เทานั้น ( Frankham et. al., 2004) นั่นหมายถึงวาประชากร
ที่มีศักยภาพทางพันธุกรรมควรมีประมาณ 5,000-50,000 ตัว ซึ่งถือวาประชากรปลาหมูงวงในธรรมชาติ
มีขนาดประชากรเล็กเกินกวาที่จะหลีกเลี่ยงจากการเกิดการสืบพันธุเลือดชิด หรือการสูญเสียความ
หลากหลายทางพันธุกรรมไปในชวงระยะเวลาหนึ่ง ลักษณะการลดลงของประชากรสืบพันธุ และ
จํานวนที่เหลือนอยในการศึกษาป 2551 นาจะเปนตัวบงชี้วาประชากรปลาหมูงวงในแมน้ําวามีความเสี่ยง
ตอการสูญพันธุอยางมาก
5. สถานภาพและแนวทางการอนุรักษปลาหมูงวงในลําน้ําวา
การศึกษาโครงสรางทางพันธุศาสตรประชากรของปลาหมูงวงในแมน้ําวา จังหวัดนาน จาก
ตัวอยางที่เก็บรวบรวมในระหวางป 2545-2551 โดยใชเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลทดีเอ็น
เอจํานวน 5 คูที่พัฒนาขึ้นมาจากดีเอ็นเอปลาหมูงวง พบวา ประชากรปลาหมูงวงในแมน้ําวามี ความผัน
แปรทางพันธุกรรมคอนขางสูง โดยความผันแปรสวนใหญเกิดภายในประชากรแตละป สวนความผัน
แปรระหวางปที่ศึกษามีคานอยมาก นอกจากนี้ พบวา คาสังเกตเฮตเทอโรไซโกซิตีของทุกประชากรมีคา
ต่ํากวาคาดหมายเมื่ออยูในสมดุลฮารดี-ไวนเบิรก และในชวงระยะเวลาที่ศึกษา 6 ป คา สังเกตเฮตเทอโร
ไซโกซิตี และจํานวนอัลลิลตอตําแหนง ทีพ่ บมีแนวโนมลดลง สอดคลองกับขนาดประชากรสืบพันธุที่
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ลดลงอยางรวดเร็ว ซึ่งปรากฏในป 2551 มีจํานวนประมาณ 95 ตัวเทานั้น ผลการศึกษาแสดงถึงความ
เสี่ยงตอการสูญพันธุของประชากรปลาหมูงวงในแมน้ํานานเปนอยางยิ่งสอดคลองการจัดสถานภาพ การ
ถูกคุกคามใน ของปลาในประเทศไทย ซึ่งดําเนิน การประเมินโดยใชหลักการจัดทําตาม Red List of
Threatened Species (IUCN Ver. 3.1:2001) ของสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษ ( IUCN) ซึ่งปลาหมูงวง
ไดรับการจัดใหอยูในสถานภาพใกลสูญพันธุ (Vidthayanon, 2005)
อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการและการควบคุมการทําการประมงของปลาหมูงวงในแมน้ําวา
ยังไมมีความชัดเจน ประกอบกับในแมน้ําวามีการสรางสิ่งกีดขวางลําน้ําประเภท ทํานบและฝายจํานวน
มาก และตั้งแตป 2549 มีการดําเนินการสรางเขื่อนน้ําวา ภายใตแผน การพัฒนาแหลงผลิตไฟฟาจากพลัง
น้าํ ขนาดเล็กซึ่งมีกําหนดแลวเสร็จป 2553 ซึ่งสิ่งกีดขวางลําน้ําเหลานี้จะไปตัดเสนทางอพยพยายถิ่น และ
อาจจะมีผลอยางมากตอโครงสรางทางพันธุศาสตรประชากรของปลาหมูงวง ผลการศึกษาครั้งนี้ พบวา
ปลาหมูงวงในแมน้ํานานมีคาความผันแปรทางพันธุกรรมภายในตัวอยางประชากรแตละปสูงมาก
ประกอบกับประชากรมีการเบี่ยงเบนจากสมดุลฮารดี-ไวนเบิรกในลักษณะที่มีคาเฮทเทอโรไซโกซีตีต่ํา
กวาที่คาดหมาย แสดงวา ประชากรปลาหมูงวงในแมน้ํานานนาจะมีการแบงออกเปนประชากรยอย
(subpopulation) จึงควรที่จะเรงดําเนินการศึกษาโครงสรางประชากรเชิงพื้นที่ (spatial genetic structure)
ตลอดแมน้ําวาเพื่อนํามาใชในการวางแผนการอนุรักษและใชประโยชนปลาหมูงวงในแมน้ําวาอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป นอกจากนั้น การประเมินสถานภาพความชุกชุม การเปลี่ยนแปลงความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม และขนาดประชากรสืบพันธุ ควรมีการดําเนินการอยางตอเนือ่ ง โดยเพิ่มจํานวนตัวอยาง
และขยายเขตพื้นที่ศึกษาใหมากขึ้น เพื่อเพิ่มความแมนยําในการประมาณคาตางๆ และกําหนดมาตรการ
ไดถูกตองทันตอสถานการณ
กิตติกรรมประกาศ
คณะผูวิจัยขอขอบคุณ คุณวิวัฒน ปรารมภ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพะเยา
นักวิชาการและเจาหนาที่จากสถานีประมงน้ําจืดจังหวัดนาน ที่ชวยเหลือในการรวบรวมตัวอยาง และ
ขอมูลปลาหมูงวง ขอขอบคุณคุณวิชัย นิลคง ที่เอื้อเฟอขอมูลสภาพแวดลอม และชุมชน ขอขอบคุณ
เจาหนาที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ที่เอื้อเฟอขอมูลการสรางเขื่อนในแมน้ําวา
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